Умови публікації наукових статей у журналі «Віче»
Відповідно до положень наказу Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України № 1112 від 17 жовтня 2012 року «Про опублікування
результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
наук» (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України № 1380 від 3 грудня 2012 року) результати
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
публікуються в наукових фахових виданнях України та іноземних держав (або
у виданнях України, які внесено до міжнародних наукометричних баз).
Міжнародні наукометричні бази даних (МНМБД) є бібліографічними та
реферативними базами даних з інструментами для відстежування цитованості
статей, опублікованих у наукових виданнях. У зв’язку з цим на основі
визначення індексу цитування конкретної статті МНМБД виконують функцію
оцінювання роботи певного автора, затребуваності обраної теми та аналізу
розвитку визначеного наукового напряму в країні загалом.
Оскільки дослідження у правничій галузі мають на території України
неабиякі вагу та значення, редакція часопису «Віче» прагне активніше
долучитися до розвитку таких досліджень, забезпечивши авторам можливість
продемонструвати свої наукові розробки міжнародній дослідницькій спільноті.
Тому з метою збільшення цитованості вітчизняних статей на світовому
рівні з 1 січня 2014 року до друку в щомісячному науковому номері журналу
Верховної Ради України «Віче» приймаються статті, текст яких подається
до редакції українською (російською) чи англійською мовою.
Задля належного оформлення наукових матеріалів тексти рукописів
повинні відповідати визначеним критеріям:
ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ СТАТЕЙ
1. Матеріали, подані до друку, мають бути оформлені відповідно до вимог
Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року «Про підвищення
вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» й містити
такі елементи:
– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
– виклад основного матеріалу дослідження з докладним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
– висновки й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

2. Текст рукопису обсягом 7–10 сторінок (17–24 тисячі друкованих знаків),
оформлений у редакторі MS Word 97-2007, розміщується на аркушах
формату А4 (210×297 мм); поля (верхнє, нижнє, праве, ліве) – 20 мм;
вирівнювання – за шириною сторінки; шрифт – Times New Roman, кегль 14;
інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм.
3. Розташування структурних елементів статті (Додаток 1):
 У верхньому лівому куті сторінки (без абзацного відступу) вказуються
ім’я та прізвище (прописними літерами) автора; на наступному рядку,
через кому, – його вчений ступінь та вчене звання (за наявності); на
наступному рядку, через кому, – його посада та місце роботи. За
наявності кількох авторів такі самі дані вказуються й щодо інших осіб
шляхом відокремлення їх від попередньої інформації за допомогою
одного інтервального проміжку.
В англомовному варіанті статті зазначена інформація вказується
англійською мовою.
 Через один інтервальний проміжок розміщується назва статті
(вирівнювання – відцентрове; шрифт – Times New Roman напівжирний,
кегль 14).
 Анотації до статті розташовуються через один інтервальний проміжок
після її назви. Обсяг анотацій українською, російською та англійською
мовами не повинен перевищувати 100 слів (шрифт – Times New Roman,
кегль 12), у межах яких автор має коротко окреслити основні проблеми,
що порушуються в дослідженні, його суть та висновки, яких він дійшов у
результаті проведеної роботи.
Після кожної анотації подаються 5–7 ключових слів (шрифт – Times
New Roman, кегль 12).
Зазначення «анотація», «аннотация» чи «abstract» не вказуються.
Натомість з абзацного відступу після кожної з трьох анотацій
зазначається формулювання «Ключові слова:», «Ключевые слова:»,
«Keywords:» (шрифт – Times New Roman курсив), після якого
перелічуються визначені ключові слова українською, російською та
англійською мовами відповідно.
У тексті статті англійською мовою автор указує один варіант
анотації – англійською мовою.
 Через один інтервальний проміжок розміщується основний текст статті.
 Посилання на джерела в тексті є обов’язковими й подаються за таким
зразком: [5, с. 123], де 5 – номер джерела у списку використаних джерел,
123 – сторінка. Посилання на джерела, котрі не містять сторінок

(наприклад, ресурси мережі «Інтернет»), подаються шляхом зазначення
їхнього номера у списку використаних джерел: [7] тощо. Посилання на
декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32;
9, с. 48; 11, с. 257].
Посилання на джерела в англомовному тексті подаються за таким
зразком: [Freeman, 2000: 254], де Freeman – прізвище автора, праця
котрого вказана у списку використаних джерел, 2000 – рік видання цієї
праці, 254 – сторінка. У разі зазначення у списку джерел кількох праць
одного автора, опублікованих в один і той самий рік, посилання на них у
тексті подаються таким чином: [Wendt, 2001a: 148], [Wendt, 2001b: 150]
тощо. При цьому в списку використаних джерел після зазначення років
видання таких праць також мають бути вказані відповідні літери,
розміщені за алфавітом, згідно з порядком зазначення робіт. Посилання
на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [Jervis, 1997: 135;
Waltz, 1979: 107-111]. Посилання на джерела, котрі не містять сторінок
(наприклад, ресурси мережі «Інтернет»), подаються шляхом зазначення
їхнього номера у списку використаних джерел: [5] тощо.
Розміщення підсторінкових посилань допускається лише в разі
необхідності роз’яснення окремих термінів чи подання додаткової
інформації до тексту статті за допомогою позначень «*», «**», «***»
тощо (шрифт – Times New Roman, кегль 10; інтервал – 1).
 Згадані в тексті науковці називаються за абеткою: М. Тард, Е. Фромм, К.
Юнг, К. Ясперс та інші. На початку зазначається ім’я (ініціали)
дослідника, а потім – його прізвище. Під час складання такого переліку
необхідно виокремлювати імена зарубіжних і вітчизняних учених.
 Таблиці та ілюстрації (рисунки) розміщуються в центрі сторінки. Угорі
праворуч (вирівнювання – по правому краю сторінки) над
таблицею/ілюстрацією розміщується її порядковий номер, на який
міститься вказівка в тексті статті, наприклад: Таблиця 1, Рисунок 2 тощо
(шрифт – Times New Roman курсив, кегль 14). Через один інтервальний
проміжок розміщується назва таблиці/ілюстрації (вирівнювання –
відцентрове; шрифт – Times New Roman напівжирний, кегль 14), а через
один інтервальний проміжок під нею – безпосередньо сама таблиця чи
ілюстрація. Розміщені в тексті ілюстрації, графіки, схеми і рисунки
додатково подаються в окремих файлах формату .jpg.
 Список використаних у статті джерел подається через один інтервальний
проміжок під її текстом (Додаток 2). Підзаголовок «Список
використаних джерел:» друкується з абзацним відступом із лівого краю

сторінки (шрифт – Times New Roman напівжирний, кегль 14), після нього
ставиться двокрапка. Джерела у списку (не менше п’яти) розміщуються
мовою оригіналу за алфавітом – спочатку праці українською та
російською мовами, потім – англійською, німецькою, французькою тощо
(шрифт – Times New Roman, кегль 14). Зазначені у списку джерел
нормативно-правові акти розміщуються перед переліком авторських
праць у такому порядку: міжнародні документи та угоди; законодавство
України (Конституція України, закони, підзаконні нормативно-правові
акти); іноземне законодавство. Зазначені у списку ресурси мережі
«Інтернет», котрі не містять вказівки на конкретного автора, подаються
наприкінці списку за алфавітом. Нумерація джерел виконується
арабськими цифрами.
Список використаних джерел в англомовній статті (Додаток 3)
подається через один інтервальний проміжок під її текстом. Підзаголовок
«References:» друкується з абзацним відступом із лівого краю сторінки
(шрифт – Times New Roman напівжирний, кегль 14), після нього ставиться
двокрапка. Джерела у списку (не менше п’яти) розміщуються мовою
оригіналу за алфавітом – спочатку праці англійською, німецькою,
французькою тощо мовами, потім – українською та російською мовами
(шрифт – Times New Roman, кегль 14). Зазначені у списку джерел
нормативно-правові акти розміщуються перед переліком авторських
праць у такому порядку: міжнародні документи та угоди; законодавство
України (Конституція України, закони, підзаконні нормативно-правові
акти); іноземне законодавство. Зазначені у списку ресурси мережі
«Інтернет», котрі не містять вказівки на конкретного автора, подаються
наприкінці списку за алфавітом. Нумерація джерел виконується
арабськими цифрами.
Зазначення у списку використаних джерел англомовної статті праць
чи документів, оригінал котрих представлено українською (російською)
мовою, має супроводжуватися перекладом назви праці/документа
англійською мовою, який розміщується у квадратних дужках
безпосередньо після оригінальної назви джерела.
У тексті статті українською/російською/англійською мовою
обов’язково мають міститися посилання на всі джерела, внесені до
списку.

УМОВИ ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО РЕДАКЦІЇ
1. У часописі «Віче» публікуються матеріали, котрі мають наукову та
практичну цінність. Автор має право подати тільки одну наукову статтю для
розміщення в одному номері журналу. Її текст (або частини тексту) не
повинні бути опубліковані в наукових збірниках України чи інших держав.
Якщо одна й та сама стаття одночасно проходить рецензування для
подальшого опублікування в інших виданнях, автор має повідомити про це
редакцію журналу.
2. Автор надає для розгляду україномовний (російськомовний)/англомовний
рукопис статті та його електронну версію, розміщену на диску або флешносії чи надіслану електронною поштою на адресу редакції: mail@viche.info.
3. Для аспірантів, здобувачів та авторів, котрі не мають наукового ступеня, до
тексту статті обов’язково додається рецензія наукового керівника або
іншого фахівця в цій галузі, який має науковий ступінь, засвідчена його
підписом і печаткою наукової установи, де він має постійне місце роботи, чи
витяг із протоколу засідання кафедри, що містить рекомендацію цієї статті
до друку. У разі надсилання електронної версії статті електронною поштою
згадані документи можуть бути надіслані до редакції у сканованому вигляді.
4. Рукопис обов’язково супроводжується довідкою про автора, котра
розміщується на останній сторінці статті (в одному файлі з її електронною
версією), українською, російською та англійською мовами й містить
прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора(ів); науковий ступінь, звання,
посаду, вказівку про місце роботи автора(ів); поштову адресу, контактний
телефон та адресу електронної пошти автора(ів).
5. Оригінал наукової статті, наданий англійською мовою, має бути обов’язково
засвідчений підписом перекладача та печаткою установи (бюро/центру
перекладів), котра має право на ведення перекладацької діяльності. У разі
наявності під текстом перекладу статті підпису перекладача та зазначення
даних його диплома редакція має отримати можливість пересвідчитися в
достовірності вказаної інформації шляхом ознайомлення з цим дипломом чи
його нотаріально засвідченою копією.
Кваліфікований англомовний переклад поданої україномовної
(російськомовної) статті може бути виконано та засвідчено
безпосередньо в редакції журналу «Віче» за умови здійснення п’яти
річних передплат або перерахування редакції відповідної суми коштів.
6. До тексту рукопису обов’язково додається кольорове фото автора(ів)
розміром 6×8 (300 dpi, 820×1100 pixels) у форматі .jpeg або .tif.

7. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і
прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція має право на редагування й
скорочення, а також літературне виправлення статей (зі збереженням
головних висновків і стилю автора).
8. У разі недотримання авторами вимог щодо змісту та/або оформлення
статей редакція залишає за собою право відправити їх на доопрацювання
чи відмовити в публікації.

ДОДАТОК 1
Розташування структурних елементів статті:
Віктор МУРАВЙОВ,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри порівняльного і європейського права
Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Наталія МУШАК,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного права та
порівняльного правознавства
Київського університету права НАН України
Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн
із правом Європейського Союзу
Проведено правовий аналіз заходів із гармонізації законодавства асоційованих країн із
правом Європейського Союзу, передбачених угодами про асоціацію цих країн із ЄС. Окрема
увага приділена визначенню ролі гармонізації законодавства для перспектив інтеграції
асоційованих країн до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Визначено, що існування
різних типів асоціації третіх країн із ЄС певною мірою упливає на інтенсивність процесів
правової гармонізації у взаємовідносинах сторін, а також на підходи до визначення способів
такої гармонізації.
Ключові слова: Європейський Союз, гармонізація законодавства, асоційовані країни,
зона вільної торгівлі, секторальне співробітництво
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ассоциированных стран с правом Европейского Союза, предусмотренных соглашениями об
ассоциации этих стран с ЕС. Отдельное внимание уделено определению роли гармонизации
законодательства для перспектив интеграции ассоциированных стран с внутренним рынком
Европейского Союза. Определено, что существование различных типов ассоциации третьих
стран с ЕС оказывает некоторое влияние на интенсивность процессов правовой
гармонизации во взаимоотношениях сторон, а также на подходы к определению способов
такой гармонизации.

Ключевые слова: Европейский Союз, гармонизация законодательства, ассоциированные
страны, зона свободной торговли, секторальное сотрудничество
It is carried out a legal analysis of measures to harmonize the legislation of the associated
states with the European Union law provided with the Association Agreemetns between those states
and the EU. Special attention is paid to the identification of the role of harmonization of legislation
for the prospects of integration of the associated countries into the European Union internal market.
It is determined that the existence of different types of the association with the EU partly influences
the intensity of legislative harmonization processes existing in the framework of parties’
relationship, as well as the approaches to determine the means of such harmonization.
Keywords: European Union, harmonization of legislation, associated states, free trade area,
sectoral cooperation

Гармонізацію внутрішнього права третіх країн із правом Європейського
Союзу потрібно розглядати як окремий етап під час поступового залучення цих
держав до процесів європейської інтеграції. Гармонізація законодавства
асоційованих країн, насамперед, стосується внутрішнього ринку Союзу і
здійснюється у рамках створення зон вільної торгівлі (ЗВТ) із ЄС.
Проте, включення у 1990-х роках до угод про створення асоціацій із ЄС
положень щодо політичного співробітництва (так званий «політичний діалог»)
виводить співпрацю їхніх учасників за межі винятково економічних відносин
[10, с. 83–86]. Це також стосується заходів із гармонізації, що має проводитися
під час співробітництва у сферах свободи, безпеки та юстиції.
Хоча практично всі угоди про асоціацію із Євросоюзом (за винятком
частини угод із країнами Середземномор’я та Балкан) були укладені ще до
набуття чинності Амстердамськими договорами [2], до деяких із них уже було
включено положення про співпрацю із протидії відмиванню грошей та
розповсюдженню наркотиків, які також передбачають гармонізацію
національного законодавства асоційованих країн із правом ЄС у цих сферах
(Таблиця 1).

Таблиця 1
Сфери гармонізації законодавства третіх країн із правом ЄС,
визначені діючими угодами про асоціацію
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